Novada domes sēdes protokols
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Par remonta izdevumu kompensēšanu.
Par telpu nomu un samaksu Birzes ielā 4, Allažos.
Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
Par adresēm.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Par zemes iznomāšanu lauksaimnieciskai ražošanai.
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2009.gada 14.oktobra lēmumā (prot.Nr.24,
12.§).
Par grozījumiem Allažu pagasta padomes 2008.gada 21.februāra lēmumā (prot. Nr.44,
1§, p.1.3).
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju meža zemē nekustamajā
īpašumā „Greznkalns”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.
Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas- transporta līdzekļa VW Passat Variant,
reģ.Nr.EJ 6619, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas- transporta līdzekļa VW Sharan,
reģ.Nr.DU 4046, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas- transporta līdzekļa AUDI 80, reģ.Nr.FG
8130, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas- transporta līdzekļa KIA Sportage,
reģ.Nr.GL 691, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 6, Siguldā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no A/S „Laitwood” par īpašumu (zeme, ēkas) Lauku iela 1A, Siguldā.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no SIA „Lapeks” par īpašumu (ēkas) Helmaņa iela 11, Siguldas pagastā.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no SIA „SIGA” par īpašumu (ēkas) Pulkveža Brieža iela 111C, Siguldā.
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem Modrim Zaķītim.
Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.
Par sociālo pakalpojumu apmaksu.
Par pašvaldības Sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas” sniegto ilgstošas sociālās aprūpes
pakalpojumu izcenojumiem.
Par Noteikumiem „Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu un inventāra
izmantošanu, prioritātēm un samaksu par telpu un inventāra lietošanu”.
Par Siguldas novada pedagogu un skolēnu apbalvošanu.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Par sportistu apbalvošanu ar Atzinības rakstu un grāmatu.
Par Pierīgas pašvaldības novadu apvienotās civilās aizsardzības komisijas izveidi.
Par atbrīvošanu no amata.
Par A.Graiksta iesnieguma izskatīšanu.
Par Siguldas novada domes Siguldas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Par Siguldas novada domes Mores pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Par Siguldas novada domes Allažu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Par pilnvarojumu transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontrolei.
Par Ārkārtas situāciju komisijas izveidošanu.

36. Par atkritumu apsaimniekošanu Allažu pagastā.
1.§
Par remonta izdevumu kompensēšanu
dome nolemj:
1. Noslēgt papildus vienošanos ar IK „DARR” par grozījumiem telpu nomas līgumā.
2. Kompensēt remonta izdevumus samazinot nomas maksu mēnesī par 50% līdz brīdim,
kad tiks segti remonta izdevumi.
2.§
Par telpu nomu un samaksu Birzes ielā 4, Allažos
dome nolemj:
1. Iznomāt SIA „Augusta Nams” telpas Birzes ielā 4, Allažos, Siguldas novadā, 24.8 m²
kopplatībā, noslēdzot nomas līgumu ar termiņu līdz 2010.gada 31.decembrim.
2. Telpas tiek iznomātas SIA „Augusta nams” biroja telpu vajadzībām.
3. Noteikt telpu nomas maksu mēnesī: 0.50 LVL/ m² (ar PVN). Nomnieks sedz arī
komunālos maksājumus.

3.§
Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
dome nolemj:
Atteikt anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu dzīvoklī Nr.4, Stacijas ielā 14, k1, Siguldas pilsētā, Siguldas novadā.
4.§
Par adresēm
1.dome nolemj:
1.

2.

Ēkām, kas atrodas uz zemes „Kalnabeites”, Siguldas pagasts, Siguldas novads
mainīt adresi no „Paegļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads uz „Kalnabeites”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, nosakot nekustamam īpašumam vienotu
adresi „Kalnabeites”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
Izslēgt no Adrešu reģistra nosaukumu un adresi „Paegļi”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads.
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2. dome nolemj:
1. Ēkām noteikt vienotu adresi ar zemi Graudu iela 13, Peltes, Siguldas pagasts,
Siguldas novads.
5.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu
1.

dome nolemj:
Nekustamajam īpašumam ar adresi Pulkveža Brieža iela 55, Sigulda, Siguldas
novads, platība 0,2201 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).

2. dome nolemj:
Nekustamajam īpašumam ar adresi Gaujas iela 5, Sigulda, Siguldas novads, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601) - 0,1805 ha, un parki, skvēri… (kods 0501) - 0,18 ha.
3. dome nolemj:
Nekustamajam īpašumam ar adresi Gaujas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601) - 0,1971 ha, un parki, skvēri… (kods 0501) -0,196 ha.
6.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Dzērveņu iela, Dzērveņu
iela 1, Dzērveņu iela 3, Dzērveņu iela 6, Siguldā, robežu pārkārtošanai.
2. No nekustamā īpašuma Dzērveņu iela 1 atdalītajai zemes vienībai „1”, platība
0,2852 ha, un ēkām uz tās, saglabāt adresi Dzērveņu iela 1, Sigulda, Siguldas
novads. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702).
3. No nekustamā īpašuma Dzērveņu iela 1 atdalītajai zemes vienībai „2”, platība
0,2272 ha, un ēkām uz tās, piešķirt adresi Dzērveņu iela 3, Sigulda, Siguldas
novads. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702).
4. No nekustamā īpašuma Dzērveņu iela 1 atdalītajai zemes vienībai „3”, platība
0,2356 ha, un ēkām uz tās, piešķirt adresi Dzērveņu iela 5, Sigulda, Siguldas
novads. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702).
5. No nekustamā īpašuma Dzērveņu iela atdalīto zemes vienību ar platību 0,0051ha
pievienot nekustamajam īpašumam Dzērveņu iela 3 un mainīt adresi uz Dzērveņu
iela 7, Sigulda, Siguldas novads. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - trīs, četru
un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702).
6. No nekustamā īpašuma Dzērveņu iela 7 ar (bijusī adrese Dzērveņu iela 3) nodalīto
zemes vienību 0,0506 ha platībā pievienot nekustamajam īpašumam Dzērveņu iela,
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un saglabāt nosaukumu Dzērveņu iela, Sigulda, Siguldas novads. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis - zeme…ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
7. No nekustamā īpašuma Dzērveņu iela 6 nodalīto zemes vienību 0,0415 ha platībā
pievienot nekustamajam īpašumam Dzērveņu iela, un saglabāt nosaukumu
Dzērveņu iela, Sigulda, Siguldas novads. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis zeme…ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
8. Apvienot nekustamos īpašumus Dzērveņu iela, un Dzērveņu iela vienā
zemesgrāmatas nodalījumā.
9. No nekustamā īpašuma Dzērveņu iela atdalīto zemes vienību ar platība 0,0051ha
pievienot nekustamam īpašumam Dzērveņu iela 6 un saglabāt adresi Dzērveņu
iela 6, Sigulda, Siguldas novads. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - sešu līdz
sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0703).
10. Apstiprināt SIA „Siguldas Mājas” 2009.gada 8.oktobra noteikumus
„Autostāvlaukumu izmantošanas noteikumi pie dzīvojamām mājām kvartālā
„Siguldas mājas”, kā neatņemamu zemes ierīcības projekta sastāvdaļu.
7.§
Par zemes iznomāšanu lauksaimnieciskai ražošanai
1. dome nolemj:
1. Ar 2010.gada 2.janvāri, iznomāt personai daļu no Siguldas novada pašvaldībai
piekrītošās zemes „Lejas Kalni”, Mores pagasts, 0,08 ha platībā, sakņu dārza
vajadzībām.
2. Nomas līguma termiņš 4 (četri) gadi, nomas maksa, atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi
un PVN.
3. Juridiskai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu.
2. dome nolemj:
1. Ar 2010.gada 2.janvāri, iznomāt SIA „Eco Beta”, juridiskā adrese Dzirnavu iela 92-3,
Rīga, Siguldas novada pašvaldībai piederošās un piekrītošās zemes :
1.1. „Roķēni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, platība 13 ha, vairāk vai mazāk,
cik izrādīsies pie robežu uzmērīšanas dabā;
1.2. „Kreiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, platība 9,5 ha, vairāk vai mazāk,
cik izrādīsies pie robežu uzmērīšanas dabā;
1.3. „Daudukalns”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, platība13 ha, vairāk vai
mazāk, cik izrādīsies pie robežu uzmērīšanas dabā.
2. Nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi, nomas maksa, atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi un
PVN.
3. Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu.
8.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2009.gada 14.oktobra lēmumā
(prot. Nr.24, 12.§ )
dome nolemj:
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Izdarīt grozījumus Siguldas novada domes 2009.gada 14.oktobra lēmumā (prot.Nr.24,
§ 12), „Par adreses piešķiršanu” un aizstāt lēmuma 4.punktā vārdus „koplietošanas iekštelpai”
ar vārdiem „nedzīvojamai telpai”.
9.§
Par grozījumiem Allažu pagasta padomes
2008.gada 21.februāra lēmumā (prot. Nr.44, 1§, p.1.3)
dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Allažu pagasta padomes 2008.gada 21.februāra lēmumā (prot.Nr.44,
§ 1, p. 1.3) „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” un aizstāt lēmuma 2.punktā vārdus
„juridisko adresi” ar vārdu „nosaukumu”.
10.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
dome nolemj:
2 gadījumos atteikties no pirmpirkuma tiesībām.
11.§
Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju meža zemē nekustamajā
īpašumā „Greznkalns”, Allažu pagastā, Siguldas novadā
dome nolemj:
1. Atļaut personai transformēt lauksaimniecībā izmantojamo zemi meža zemē 1,1 ha
platībā, nekustamajā īpašumā ar adresi „Greznkalns”, Allažu pagasts, Siguldas
novads.
2. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju saskaņot Lauku atbalsta
dienestā.
12.§
Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu
dome nolemj:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nodot atsavināšanai automašīnu VW Passat Variant, izlaiduma gads
1992.
Nodot atsavināšanai automašīnu VW Sharan, izlaiduma gads 1999.
Nodot atsavināšanai automašīnu KIA Sportage, izlaiduma gads 2007.
Automašīnas novērtēšanai pieaicināt sertificētu kustamas mantas vērtētāju.
Noteikt kustamās mantas atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē.
Siguldas novada domes Pašvaldības īpašuma izsoles komisijai organizēt
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru.
13.§
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Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas- transporta līdzekļa VW Passat Variant,
reģ.Nr.EJ 6619, izsoles noteikumu apstiprināšanu
dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada domes kustamās mantas - transporta līdzekļa VW Passat
Variant, izsoles noteikumu projektu.
2. Uzdot par pienākumu Siguldas novada Pašvaldības īpašuma izsoles komisijai veikt
izsoles procedūru.
14.§
Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas- transporta līdzekļa VW Sharan,
reģ.Nr.DU 4046, izsoles noteikumu apstiprināšanu
dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada domes kustamās mantas - transporta līdzekļa VW
Sharan, izsoles noteikumu projektu.
2. Uzdot par pienākumu Siguldas novada Pašvaldības īpašuma izsoles komisijai veikt
izsoles procedūru.

15.§
Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas- transporta līdzekļa AUDI 80,
reģ.Nr.FG 8130, izsoles noteikumu apstiprināšanu
dome nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu.

16.§
Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas- transporta līdzekļa KIA Sportage,
reģ.Nr.GL 691, izsoles noteikumu apstiprināšanu
dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada domes kustamās mantas - transporta līdzekļa KIA
Sportage, izsoles noteikumu projektu.
2. Uzdot par pienākumu Siguldas novada Pašvaldības īpašuma izsoles komisijai veikt
izsoles procedūru.
17.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Ausekļa ielā 6, Siguldā, atsavināšanu
dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai 24828/25428 domājamās daļas no Siguldas novada domei
piederošā nekustamā īpašuma ar adresi Ausekļa iela 6, Sigulda, Siguldas novads,
paturot pašvaldības īpašumā 600/25428 domājamās daļas.
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2. Nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 6, Siguldā domājamās daļas ieguvējam pie
detālplānojuma izstrādes veikt nekustamā īpašuma sadalīšanu.
3. Noteikt nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 6, Siguldā, atsavināšanas veidu pārdošanu izsolē.
4. Nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 6, Siguldā, novērtēšanu pasūtīt sertificētam
nekustamā īpašuma vērtētājam.
5. Siguldas novada domes Pašvaldības īpašuma izsoles komisijai organizēt
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru.

18.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no A/S „Laitwood” par īpašumu (zeme, ēkas) Lauku iela 1A, Siguldā
dome nolemj:
Piedzīt no A/S „Laitwood”, juridiskā adrese Lauku iela 3, Sigulda, nekustamā
īpašuma nodokli, kavējuma naudu - kopā 4929.65 LVL (četri tūkstoši deviņi simti divdesmit
deviņi lati 65 santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
19.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no SIA „Lapeks” par īpašumu (ēkas) Helmaņa iela 11, Siguldas pagastā
dome nolemj:
Piedzīt no SIA „Lapeks”, juridiskā adrese Rīgas iela 25, Cēsis, nekustamā īpašuma
nodokli, kavējuma naudu - kopā 3191.97 LVL (trīs tūkstoši viens simts deviņdesmit viens
lats 97 santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
20.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no SIA „SIGA” par īpašumu (ēkas) Pulkveža Brieža iela 111C, Siguldā
dome nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz informācijas precizēšanai.
21.§
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem Modrim Zaķītim.
dome nolemj:
1. Izsniegt Modrim Zaķītim licenci Nr.12 „Pasažieru komercpārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem Siguldas novada administratīvajā teritorijā”, kā arī licences
kartīti transporta līdzeklim uz gadu no 2009.gada 8.novembra līdz 2010.gada
8.novembrim.
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22.§
Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.
dome nolemj:
1. Piešķirt sociālās palīdzības pabalstus:
1.1. Veselības aprūpei 1 personai par summu 50,- LVL.
1.2. Apmaksai par pusdienām skolā 2 bērniem 2009./2010.mācību gadā, sākot ar
09.11.2009.
1.3.. Pabalstu 50% no pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumu maksas
2 bērniem laika periodā no 09.11.2009. līdz 31.12.2009.
1.4. Apkures maksājumu veikšanai 2 personām laika periodā no 09.11.2009. līdz
31.12.2009
23.§
Par sociālo pakalpojumu apmaksu
dome nolemj:
Ievietot divas personas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un apmaksāt starpību starp
pakalpojuma maksu un klienta maksājamo daļu par viņu uzturēšanos ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā, saskaņā ar noslēgto līgumu.
24.§
Par pašvaldības Sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas” sniegto
ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu izcenojumiem.
dome nolemj:
Apstiprināt šādus izcenojumus diennaktī vienai personai par Sociālās aprūpes mājas
„Gaismiņas” sniegtajiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem:
1. personām ar kustību traucējumiem un citām grūtībām 10.93 LVL
2. pārējām personām 10.17 LVL
25.§
Par Noteikumiem „Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu un inventāra
izmantošanu, prioritātēm un samaksu par telpu un inventāra lietošanu”.
dome nolemj:
1. Apstiprināt noteikumu „Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu un inventāra
izmantošanu, prioritātēm un samaksu par telpu un inventāra lietošanu” projektu.
2. Atzīt par spēku zaudējušiem 2007.gada 5.decembra noteikumus „Par Siguldas novada
izglītības iestāžu telpu izmantošanu, prioritātēm un samaksu par telpu lietošanu”
(prot.Nr.24,12.§)
26.§
Par Siguldas novada pedagogu un skolēnu apbalvošanu
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dome nolemj:
Apbalvot 28 Siguldas novada pedagogus un skolēnus par sasniegumiem mācību darbā un
ieguldījumu novada izglītības attīstībā ar Atzinības rakstu, pasniedzot svinīgajā Valsts svētku
sarīkojumā 2009.gada 18.novembrī:
1. Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāju Natāliju Elsti par ilggadīgu un radošu darbu
Siguldas Valsts ģimnāzijā.
2. Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.klases audzēkni Līgu Zāģeri par teicamiem mācību
rezultātiem un neatlaidību zinātniski pētnieciskā darba izstrādnē.
3. Siguldas Valsts ģimnāzijas 11.klases audzēkni Armandu Rudušu par teicamiem
mācību rezultātiem – panākumiem mācību olimpiādēs.
4. Siguldas 2.vidusskolas direktori Rimu Sitņikovu par ilggadīgu teicamu darbu un
līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.
5. Siguldas 2.vidusskolas 8.klases audzēkni Viktoriju par labiem sasniegumiem mācību
darbā un aktīvu līdzdalību skolas sabiedriskajā dzīvē.
6. Siguldas 2.vidusskolas 10.klases audzēkni Katerinu Terlanovu par labiem
sasniegumiem mācību darbā, panākumiem mācību olimpiādē un aktīvu līdzdalību
skolas sabiedriskajā dzīvē.
7. Siguldas novada vidusskolas skolotāju Lidiju Stašāni par ilggadēju darbu Siguldas
vakara vidusskolā un atbalstu skolas mācību un ārpusklases pasākumu organizēšanā.
8. Siguldas novada vidusskolas 12.klases audzēkni Kristīni Vanagu par labiem mācību
rezultātiem un aktīvu darbību skolēnu domē, organizējot ārpusklases pasākumus.
9. Siguldas 1.pamatskolas skolotāju Ramonu Suveizdu par augstiem mācību darba
rezultātiem un aktīvu sabiedrisko darbību.
10. Siguldas 1.pamatskolas 9.klases audzēkni Lienu Kozuliņu par augstiem mācību
rezultātiem skolā un sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs.
11. Siguldas 3.pamatskolas skolotāju Gunu Balodi par augstiem mācību darba
rezultātiem.
12. Siguldas 3.pamatskolas 6.klases skolnieku Valtu Krūmiņu par teicamiem mācību
darba rezultātiem.
13. Mores pamatskolas skolotāju Viju Bērziņu par ieguldījumu Mores pamatskolas
attīstībā.
14. Mores pamatskolas audzēkni Santiju Laizāni par labiem un teicamiem mācību
rezultātiem, darbību skolēnu pašpārvaldē.
15. Allažu pamatskolas skolotāju, direktores vietnieci izglītības jomā Ainu Kepleri par
nesavtīgu darbu un teicamiem mācību rezultātiem, aktivitāti sabiedriskajā dzīvē.
16. Allažu pamatskolas 7.klases audzēkni Lindu Bērzi par teicamiem mācību rezultātiem,
sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs.
17. Siguldas Bērnu un jauniešu interešu centra skolotāju Daigu Strazdiņu par ilggadīgu
un radošu darbu Bērnu un jauniešu interešu centrā.
18. Siguldas Bērnu un jauniešu interešu centra audzēkni Lindu Smilteni par teicamu –
aktīvu un radošu darbu ādas plastikas pulciņā.
19. Siguldas Mākslu skolas mūzikas skolotāju Ilgu Jakobu par ilggadēju un
pašaizliedzīgu darbu.
20. Siguldas Mākslu skolas Mūzikas nodaļas audzēkni Kārli Renci par teicamiem
panākumiem konkursos un aktīvu koncertdarbību.
21. Siguldas Mākslu skolas Mākslas nodaļas skolotāju Evu Brempeli par aktivitāti un
veiksmīgu audzēkņu motivēšanu radošam darbam.
22. Siguldas Mākslu skolas Mākslas nodaļas audzēkni Lauru Gedroviču par labām un
teicamām sekmēm un veiksmīgu piedalīšanos mākslas konkursos.
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23. Siguldas Sporta skolas sporta treneri Ainu Ziediņu par ilggadēju darbu un audzēkņu
sasniegumiem vieglatlētikā.
24. Siguldas Sporta skolas audzēkni Leldi Gasūnu par izciliem sasniegumiem sportā –
2009.gada valsts čempione, valsts izlases dalībniece un Ziemas Olimpisko spēļu
Vankuverā kandidāte.
25. Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes skolotāju Dainu Vītolu par ilggadēju
darbu un ieguldījumu iestādes attīstībā.
26. Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” skolotāju Ingu Štikāni
par ieguldījumu iestādes attīstībā un teicamu pedagoģisko darbu.
27. Siguldas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” skolotāju Viju Osīti par
ieguldījumu iestādes attīstībā un teicamu pedagoģisko darbu.
28. Siguldas Bērnu un jauniešu interešu centra direktoru Ivaru Raudziņu par ilggadēju
darbu un mūža ieguldījumu Siguldas novada izglītības attīstībā.
27.§
Par sportistu apbalvošanu ar Atzinības rakstu un grāmatu
dome nolemj:
1. Apbalvot ar Atzinības rakstu un grāmatu Siguldas novada sportistus:
Mihailu Arhipovu – 5.vieta Pasaules junioru čempionātā bobslejā.
Jāni Strengu – 5. vieta Pasaules junioru čempionātā bobslejā.
Jāni Lazdānu – 7., 9.vieta Pasaules čempionātā ziemas orientēšanās veterāniem.
Laimdotu Zariņu – 1.vieta Pasaules čempionāta basketbolā veterāniem. Latvijas
izlases sastāvā.
Alīdu Ābolu – 1.vieta Eiropas čempionāts rogainingā WO un WV grupā.
Madaru Melderi – 9.vieta Eiropas čempionāts skrituļslalomā.
Juri Šicu - – 3.vieta Pasaules kausa izcīņas posmā kamaniņu sportā.
Andri Šicu – 3.vieta Pasaules kausa izcīņas posmā kamaniņu sportā.
Martinu Dukuru – 6.vieta Pasaules kausa kopvērtējumā skeletonā.
Andreju Bērzi – 6. vieta Pasaules čempionātā kamaniņu sportā junioriem.
Arnoldu Strengu – 2.vieta Eiropas jaunatnes vasaras olimpiskajās spēles
šķēpmešanā.
2. Atzinības rakstus un grāmatu pasniegt novada valsts svētku - Latvijas Republikas
Proklamēšanas dienas sarīkojumā š.g. 18. novembrī.
28.§
Par Pierīgas pašvaldības novadu apvienotās
civilās aizsardzības komisijas izveidi
dome nolemj:
Piekrist veidot apvienotu komisiju civilās aizsardzības jomā – Pierīgas pašvaldības
novadu apvienotā civilās aizsardzības komisija.
29.§
Par atbrīvošanu no amata
dome nolemj:
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Izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Bērnu un jauniešu interešu centra direktoru savstarpēji
vienojoties.

30.§
Par A.Graiksta iesnieguma izskatīšanu
dome nolemj:
Noraidīt personas iesniegumu par zaudējumu atlīdzību 4626,20 LVL apmērā.

31.§
Par Siguldas novada domes
Siguldas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada domes Siguldas pagasta pārvaldes nolikuma projektu.

32.§
Par Siguldas novada domes
Mores pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada domes Mores pagasta pārvaldes nolikuma projektu.
33.§
Par Siguldas novada domes
Allažu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada domes Allažu pagasta pārvaldes nolikuma projektu.

34.§
Par pilnvarojumu transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu kontrolei
dome nolemj:
par amatpersonu, kas kontrolē transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
ievērošanu Siguldas novada administratīvajā teritorijā, pilnvarot Siguldas novada pašvaldības
policijas priekšnieku Māri Garjāni
35.§
Par Ārkārtas situāciju komisijas izveidošanu
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dome nolemj:
Izveidot Ārkārtas situāciju komisiju šādā sastāvā:
Inese Zīle
Ivars Meiers
Andris Vīgants
Valdis Siļķe
Indulis Andžāns
Imants Lārmanis
Jānis Libkovskis
Mārtiņš Zīverts
Anna Jurkāne
Ivars Liepiņš
Oksana Careva
Modris Guķis
Māris Garjānis
Aivars Jakobsons
Dainis Dukurs
Anita Ozola
Jānis Rubīns

Siguldas novada domes Izpilddirektore
VUGD Siguldas vienības priekšnieks
Rīgas galvenās Policijas pārvaldes Siguldas iecirkņa priekšnieks
SIA „Rīgas rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs
A/S „Latvijas Gāze” Siguldas iecirkņa meistars
A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs” struktūrvienības „Rīgas ceļu rajons”
Siguldas iecirkņa priekšnieks
A/S „Siguldas Būvmiestars” valdes priekšsēdētājs
Gaujas NP administrācijas direktors
VA Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa „Turaidas muzejrezervāts”
direktore
A/S„Latvenergo” Siguldas nodaļas projektu vadītājs
SIA „Wesemann - Sigulda” direktore
SIA „Saltavots” direktora vietnieks ražošanas jautājumos
Pašvaldības policijas priekšnieks
Darba un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs
SIA „Bobsleja un kamaniņu trase” valdes priekšsēdētājs
Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītāja
A/S „Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Ārkārtējo situāciju un
atjaunošanas līdzekļu daļas vecākais ugunsdrošības speciālists

Vilmārs Katkovskis AS „Latvijas
izpilddirektors

Valsts

meži”

Rietumvidzemes

mežsaimniecības

36.§
Par atkritumu apsaimniekošanu Allažu pagastā.
dome nolemj:
Jautājumu „Par atkritumu apsaimniekošanu Allažu pagastā” nodot atkārtotai izskatīšanai
Attīstības un tūrisma komitejā.

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Sēdi vadīja:

U.Mitrevics

Protokolēja:

A.Šūmane
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